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TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 
 

1. OBJETIVO  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hidro 
jateamento em fachadas para lavagem dos prédios da Fábrica de Cultura de Vila 
Nova Cachoeirinha com recolocação de azulejos soltos.  
  

2. DETALHAMENTO DO OBJETIVO 

Lavagem das fachadas dos prédios com área de 4.100 metros quadrados por meio 
de equipamentos de hidro jateamento, incluindo a reposição de azulejos soltos. 
A água a ser utilizada será de fornecimento da empresa contratada. Após término 
dos serviços retirar todos os materiais restantes e executar a limpeza do local. 

 
3. JUSTIFICATGIVA 
Justifica a presente contratação, a necessidade de lavar as fachadas que estão 
sujas, bem como evitar futuras infiltrações de água nas junções dos azulejos e 
evitar desprendimento de peças que poderão causar acidentes atingindo os 
aprendizes, usuários e colaboradores. 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados em prédios da Fábrica de Cultura de Vila Nova 
Cachoeirinha localizada na Av. Conselheiro Moreira de Barros 3977 – CEP 02430-
000 –SP esquina com Rua Franklin Amaral 1575. 
 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços é de 40 dias, contados a partir do recebimento 
da Ordem de Serviço. 
 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão feitos conforme medições dos serviços de acordo com 
cronograma físico financeiro em até dez dias após apresentação da Nota 
Fiscal, sendo que o primeiro pagamento só poderá ocorrer depois de entrega 
no local dos serviços dos equipamentos que serão utilizados.  
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7. PRAZO DE GARANTIA 
O prazo de garantia dos serviços é de 2 anos contados a partir da entrega final 
dos serviços. 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Os proponentes deverão obrigatoriamente realizar visita prévia ao local 
verificando as condições do ambiente de trabalho, ponto de energia, espaço para 
instalação de andaime com rodas de silicone ou plataformas elevatórias e 
equipamento de segurança, horários de acesso, armazenagem de equipamentos 
e materiais, segurança e qualquer outro aspecto que possa merecer especial 
atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em comum acordo com a 
CONTRATANTE. 
8.2. A empresa deverá efetuar visita prévia aos prédios da Fábrica de Cultura 
que deverá ser agendada com o Gerente no período especificado para 
apresentação de proposta constante do chamamento para seleção de 
fornecedor. 
 
8.3. Gerente - Sr. Rubens Morais 

Telefones:  DDD (11) 2233-9270  ramal 210. 
email:  rubensmorais@fabricasdecultura.org.br 
 

8.4 – A proponente deverá estar apta a iniciar os serviços em até dez dias 
contados da assinatura do contrato ou recebimento da Ordem de Serviço, com 
todos os materiais e equipamentos a serem utilizados.  
 
8.5 – Os serviços deverão ser executados por funcionários devidamente 
habilitados supervisionados por responsável técnico. 
 
8.6 – Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à Segurança 
e Medicina do Trabalho contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas 
pela Portaria do Ministério do Trabalho n]3214 de 08 de junho de 1978. 
 
8.7 – Serão de uso obrigatório os “Equipamentos de Proteção Individual – EPI “ 
obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-6.  

 
9. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR  

A habilitação do proponente está condicionada ao atendimento das seguintes 
solicitações: 
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9.1 - Apresentação de no mínimo duas declarações de empresas atestando a 
realização de serviço similar ou atestado de capacidade técnica emitido 
por órgão público ou privado.   

9.2 – Indicação de responsável pelos serviços. 
 

10. – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

 Menor preço global dos serviços 
 

11. – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

A proposta deverá conter razão social, CNPJ, endereço, telefone contato, 
endereço eletrônico, bem como valor global em reais incluindo todos os 
serviços solicitados neste Termo de Referência, considerando mão de obra, 
fornecimento de equipamentos e materiais para execução dos serviços 
relacionados.  
Apresentar junto com a proposta cronograma físico-financeiro com 
indicação das etapas de execução e os respectivos percentuais de 
pagamentos. 
Obs.: A contratante não aceitará a posterior que a contratada venha 
considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes do prescrito 
neste Termo de Referência.;  

 
12. – DOCUMENTAÇÃO 

 
A Contratada para fins de habilitação e posterior emissão de contrato, deverá 
apresentar os seguintes documentos (cópia simples): 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou Municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em 
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso 
de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em 
exercício; 

 Relação de empresas onde tenha prestado tipo de serviço; similar; 
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São Paulo 11 de dezembro de 2017. 
 

 

 

 

RENZO DINO SERGENTE ROSSA 

DIRETOR DAS FÁBRICAS DE CULTURA 


